Uchwała Nr XV/270/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt.
Na podstawie art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
/Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program

zapobiegający bezdomności zwierząt określony w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielc.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Piotrowicz

Załącznik
do uchwały Nr XV/270/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 września 2003r.

Program zapobiegający bezdomności zwierząt.
I. Wprowadzenie.
Stosunek człowieka do zwierząt, warunki w jakich zwierzęta bytują
to problematyka, którą zajmują się organizacje rządowe i pozarządowe na całym
świecie.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106,
poz.1002) nakłada na gminę obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywania.
Zadanie to ma szczególne znaczenie dla zwierząt zabłąkanych lub porzuconych
przez człowieka, zagubionych lub z innych przyczyn bezdomnych. Problem ten
dotyczy w szczególności psów i kotów.
Miasto Kielce zapewnia opiekę zwierzętom bezdomnym poprzez finansowanie
ich utrzymania w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.
W ciągu roku do schroniska trafia około 800 psów i 50 kotów z terenu miasta.
Pomimo, że znaczna ich ilość znajduje nowych właścicieli, to problem
bezdomności zwierząt nadal pozostaje, chociażby z powodu naturalnego
ich rozrodu.
W celu realizacji przepisów ustawy właściwe organy administracji rządowej
i samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko weterynaryjnym, Państwową Inspekcją Weterynaryjną oraz z innymi
instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt.
II. Podstawa prawna
Podstawą opracowania programu są postanowienia Rozdziału
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2 ustawy

III. Cel i zakres
Celem opracowania programu jest wypracowanie działań zapobiegającym
bezdomności zwierząt, ograniczenia ich populacji oraz wypracowanie metod
poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt.
Dla złagodzenia problemu bezdomności zwierząt program obejmuje trzy
podstawowe zadania:

-21. Sterylizację lub kastrację zwierząt.
Zadanie realizowane będzie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt przy
współudziale organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
W schronisku dla bezdomnych zwierząt zabiegi sterylizacji lub kastracji
przeprowadzane będą u zwierząt pochodzących ze schroniska. Zabiegi
wykonywane będą za zgodą nabywcy zwierzęcia.
Akcje sterylizacji lub kastracji kotów tzw. “piwnicznych” oraz bezdomnych
psów będą prowadzone we współpracy z działającymi na terenie Kielc
organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
Przewiduje się przeprowadzenie około 250 zabiegów rocznie, w tym
około 80 sztuk kotów i około 170 sztuk psów.
Zabiegi wykonywane będą w schronisku dla zwierząt przez lekarza weterynarii,
bądź przez inne placówki weterynaryjne.
Wykonawcy usług oraz ich wynagrodzenia zostaną ustalone w trybie
określonym postanowieniami ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz.664, z późn. zmianami).
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.
Zadanie realizowane będzie przez schronisko dla zwierząt we współdziałaniu
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
Działania będą podjęte w dwóch podstawowych kierunkach:
1) pozyskiwanie nowych właścicieli dla zwierząt ze schroniska.
W celu zwiększenia ilości zwierząt dla których pozyskano nowych właścicieli ,
przewiduje się organizowanie:
a) co najmniej 1 raz w miesiącu dni otwartych schroniska,
b) co najmniej 1 raz w kwartale aukcji zwierząt.
Informacje o planowanych działaniach przekazywane będą mieszkańcom
poprzez środki masowego przekazu. W czasie akcji rozdawane będą ulotki
informujące m.in. o sposobie wyboru zwierzęcia, jego wychowaniu, karmieniu
itp. Ulotki winny być dostępne w schronisku oraz organizacjach społecznych,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Przewiduje się uruchomienie strony internetowej schroniska, na której będą
m.in. zdjęcia i opisy zwierząt czekających na nowych właścicieli.

-32) działalność informacyjna.
Ta forma działań skierowana będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży
i obejmować będzie:
a) wydawanie plakatów poświęconych bezdomności zwierząt oraz
przekazywanie ich do szkół i klubów młodzieżowych,
b) organizowanie w przedszkolach, szkołach, pogadanek o tematyce
poświęconej zwierzętom,
c) organizowanie dla dzieci i młodzieży wycieczek po schronisku,
d) organizowanie konkursów o tematyce związanej ze zwierzętami.
3. Usypianie ślepych miotów.
Zadanie realizowane będzie przez schronisko dla zwierząt.
Usypiane będą ślepe mioty urodzone w schronisku oraz przynoszone przez
mieszkańców z terenu miasta Kielce. Schronisko zapewni utylizację uśpionych
ślepych miotów.
IV. Koszty realizacji programu.
Koszty realizacji programu będą ponoszone z budżetu Miasta Kielce.

